
 

Bruksela, 29 czerwca 2020 

Komunikat prasowy – do natychmiastowej publikacji 

 

"Niemiecka prezydencja w Radzie: 
ogromne wyzwanie, ale wykonalne" 

 
Hans-Gert Pöttering, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w trakcie poprzedniej 
prezydencji Niemiec w Radzie Europejskiej w roku 2007, stwierdza: 
 
Niemiecka prezydencja w Radzie Europejskiej w pierwszym półroczu 2007 roku także była 
wielkim wyzwaniem. Po porażce projektu traktatu konstytucyjnego we Francji i w 
Niderlandach Unia Europejska znajdowała się w głębokim kryzysie. „Deklaracja Berlińska” z 
25 marca 2007 – oświadczenie instytucji europejskich: Rady, Parlamentu i Komisji – otwarło 
wtedy drogę do Traktatu Lizbońskiego. Kanclerz Angela Merkel, wtedy w roli 
Przewodniczącej Rady Europejskiej, odegrała kluczową rolę w tej inicjatywie. Także dzisiaj, 
jako najbardziej doświadczona w gronie szefów rządów państw członkowskich, może wnieść 
decydujący wkład w rozwiązanie aktualnych problemów. 
 
W trakcie niemieckiej prezydencji w Radzie istotne znaczenie wzgl. rozwiązanie znajdą 
następujące zagadnienia: 
 
1. Unia Europejska jest wspólnotą prawa. To jej wielka siła. Respektowanie prawa to duża 
wartość, której należy ze zdecydowaniem bronić. Nie wolno dopuścić, by poprzez łamanie 
prawa europejskiego, czy to wprost, czy to pod osłoną krajowych sądów konstytucyjnych, do 
europejskiej teraźniejszości i przyszłości powrócił nacjonalizm. Poszanowanie prawa to 
podstawa zaufania, a zaufanie to fundament europejskiej solidarności. 
 
2. Kompromis co do wartego 750 miliardów euro programu wsparcia europejskiego rynku 
wewnętrznego byłby wielkim osiągnięciem. Przezwyciężenie skutków koronakryzysu to nie 
tylko kwestia odzyskania gospodarczej równowagi; to kwestia globalnej pozycji Europy i 
europejskiej solidarności, bez której Unia Europejska nie ma przyszłości. 
 
3. Porozumienie dotyczące wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027 musi mieć na 
celu wzmocnienie suwerenności Europy – czy raczej: Unii Europejskiej. Nie można wciąż 
przenosić na UE kolejnych zadań i jednocześnie odmawiać środków finansowych koniecznych 
do ich realizacji. Priorytet muszą przy tym mieć badania i rozwój oraz wsparcie programów 
adresowanych do ludzi młodych, takich jak ERASMUS. 
 
4. Obok wyzwań związanych z ochroną klimatu, cyfryzacją i polityką azylową aktualne 
pozostaje staranie o wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, a jej celem jest 
stworzenie „armii Europejczyków”. Powyższe obejmuje także zabezpieczenie strategicznych 
obszarów europejskiej gospodarki i infrastruktury przed „wyprzedażą”, zwłaszcza na rzecz 
państw autorytarnych i totalitarnych (np. Chin). 
 
 
 
 



 
5. Podczas niemieckiej prezydencji w Radzie Europejskiej zainaugurowana zostanie 
„Konferencja na rzecz przyszłości Europy”. Powinna ona stać się forum intensywnego dialogu 
wszystkich poziomów polityki oraz obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. Niewykluczone, 
że jej wynikiem będą propozycje zmian traktatów. Mogłyby one objąć między innymi 
następujące obszary: 
 

 kompetencje UE w zakresie ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego, 

 decyzje większościowe w Radzie w zakresie polityki zagranicznej, 

 decyzje większościowe w Radzie w zakresie podatków europejskich (np. od firm 
cyfrowych), także w celu unikania lub ograniczenia trwałego zadłużenia UE, 

 współdecyzja Parlamentu Europejskiego we wszystkich dziedzinach europejskiego 
prawodawstwa, 

 reforma europejskiego prawa konkurencji w celu zapewnienia Europie suwerenności. 
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